
Om gebruik te maken van Mijn CoMetec moet u eerst een 
activatiecode aanvragen:
1. Ga naar mijn.cometec.nl.
2. Klik op ‘Nieuw account aanmaken’.
3. Kies ‘Ik heb nog geen activatiecode’.
4.  Vul uw werkgeversnummer, postcode en huisnummer in.  

U kunt ook kiezen wie in uw organisatie de activatiecode 
ontvangt.

Na enkele dagen ontvangt u de activatiecode voor Mijn CoMetec 
via de post op uw statutair adres. Op deze manier kunnen wij 
garanderen dat alleen u de gegevens van uw werknemers te zien 
krijgt. U kunt na het inloggen andere medewerkers toegang 
geven tot Mijn CoMetec.

DIGITAAL UW FACTUUR INZIEN VIA MIJN COMETEC
Wilt u een factuur inzien? Dat kan via Mijn CoMetec. Nieuwe klanten van CoMetec krijgen automatisch een uitnodiging  
voor Mijn CoMetec met daarin uitleg hoe het activeren van het dashboard werkt.

U ontvangt ieder kwartaal een factuur van CoMetec. Op deze factuur staan de premies voor  

de WIA-verzekeringen van NV schade, maar ook van de sociale regelingen in de bedrijfstak. 

Bij uw factuur zitten deelnemersspecificaties voor de verschillende regelingen. U ontvangt  

deze toelichting alleen bij uw eerste factuur. Wilt u de toelichting later nog eens bekijken?  

U kunt deze downloaden op onze website www.cometec.nl. 

TOELICHTING OP FACTUUR



Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur op 0800-5104,  
of via werkgever@cometec.nl of werknemer@cometec.nl, KvK 80368522

Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen? 
Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen bellen tussen 08:00 en 17:30 via 0800-5104. Of stuur een e-mail naar werkgever@cometec.nl.

Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag

UW FACTUUR
Betaal uw factuur voor de vervaldatum. De vervaldatum staat op de factuur. 
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL64 INGB 0661 0769 54; 
BIC: INGB NL2A ten name van ‘N.V. Schade MT Bedr.takken. – CoMetec’. 
Vermeld altijd het factuurnummer dat op de factuur staat. U hoeft geen wijzigingen meer door te geven.  
Wij ontvangen alle loongegevens van uw onderneming rechtstreeks via de Belastingdienst.

SPECIFICATIES BIJ DE FACTUUR
Op de specificaties staat een overzicht van de werknemers die deelnemen aan de verzekeringen van NV schade en de overige 
bedrijfstakregelingen.

Uitleg van begrippen op uw factuur
Factuurnummer Dit is het nummer van de 
factuur. Houd dit nummer bij de hand 
wanneer u contact met ons opneemt.

Factuurperiode Dit is de verzekerde 
periode.

Factuurdatum Op deze datum is de factuur 
opgesteld.

Peildatum Tot deze datum zijn wijzigingen 
verwerkt. Latere wijzigingen vindt u op de 
volgende factuur.

Vervaldatum Op deze datum moet het 
bedrag uiterlijk op onze rekening staan.

Product Dit is de naam van de 
bedrijfstakregeling waar premie voor 
betaald moet worden.

 

Premiepercentage Dit is het premie-
percentage voor de bedrijfstakregeling  
waar dit vermeld staat.

Polisnummer Dit is het nummer van uw 
polis.

Uitleg van begrippen op de specificaties
Werknemersnummer Elke werknemer  
heeft een eigen nummer. Zo kunnen wij 
werknemers snel vinden.

Naam De achternaam, voorletters en 
voorvoegsels van uw werknemer. Bij lange 
namen ziet u een deel van de naam. In onze 
administratie staat wel de volledige naam. 
Gehuwde werknemers staan in het overzicht 
met hun geboortenaam.

Jaarloon Het jaarloon inclusief vakantie-
geld. Dit betekent dat het maandloon 
vermenig vuldigd is met de factor 12,96 en 
het vier-weken loon vermenigvuldigd is  
met de factor 14,09. Bij een parttime 
dienst verband is het loon omgerekend  
naar een fulltime jaarloon.

Periode Op iedere factuur staat de periode 
aangegeven, waarover de premies in 
rekening worden gebracht.

Grondslag De grondslag is het bruto 
jaarloon dat bij ons bekend is op de 
peildatum. Wij kijken naar alle vaste 
looncomponenten die u met uw werknemer 
heeft afgesproken.

Premie Het bedrag dat in rekening wordt 
gebracht. 

Premievrij Voor deze regeling is er een 
premievrijstelling.

Datum ingang/einde premievrijstelling  
De datum waarop de premievrijstelling  
start of eindigt.

PREMIE WIA-WERKNEMERSVERZEKERINGEN
Voor de WlA-werknemersverzekering mag u maximaal de helft  
van de premie inhouden op respectievelijk het brutoloon en het 
nettoloon. 

Bij de WIA-excedentverzekering en WIA-excedentverzekering Top geldt 
dat u de volledige premie mag inhouden op het brutoloon. U kunt hier 
andere afspraken met uw werknemer over maken.

PREMIEVRIJSTELLING WIA-WERKNEMERSVERZEKERINGEN
Is uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan heeft uw werknemer recht op 
gedeeltelijke premievrijstelling. De (gedeeltelijke) premievrijstelling is 
verwerkt op uw factuur. In het overzicht dat u bij uw factuur krijgt ziet u 
per werknemer wat u moet betalen.

U betaalt geen premie voor de WIA- werknemers verzekering van  
NV schade voor werknemers die binnen 48 maanden de wettelijke 
AOW-leeftijd bereiken of voor werknemers die een WGA- of IVA-uitkering 
van het UWV krijgen. Voor de WIA-excedent verzekering (Top) geldt 
hetzelfde voor werknemers die binnen 24 maanden de wettelijke 
AOW-leeftijd bereiken.


